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  081-والنور الھدى سلسلة

  

  - : الشريط محتويات

  ) 00:00:36. (  العلم طلب وسائل من وسيلة السؤال أن بيان - 1

  ) 00:05:38(  ؟ صورة عليه بلباس الص-ة حكم ما - 2

  ) 00:06:40(  ؟. تعمداً  السھو سجود ترك إذا الص-ة تبطل ھل - 3

  ) 00:07:06(  ؟. واKمامة اJذان وكذلك ؟)  القراءة على المال أخذ(  لCجر القرآن قرأ من حكم ما - 4

  ) 00:16:10(  ؟. الص-ة في العجن - 5

  ) 00:16:44(  ؟ بالغة امرأة أمامھا مرت إذا المرأة ص-ة تقطع ھل - 6

  ) 00:20:00(  ؟. زكاة الحلي في ھل - 7

  ) 00:21:00(  ؟. أفعل فماذا السابق رمضان من علي بقي ما أقضي ولم رمضان دخل - 8

  ) 00:22:40. (  الحرام المسجد في السترة على والك-م الرجوع - 9

  ) 00:25:29(  ؟ الص-ة تارك حكم ما -  10

  ) 00:34:13(  ؟. صحيح العقد ھذا ھل يصلي U وھو إمرأة على رجل عقد إذا -  11

  ) 00:35:14(  ؟. الص-ة قطع حديث في الوارد عائشة أثر في قولكم ما -  12

  ) 00:36:50(  ؟ المسجد في الثانية الجماعة حكم ما -  13

  ) 00:39:20(  ؟ القرآن قراءة بعد الدعاء حكم ما -  14

  ) 00:41:00(  ؟) . يبكي فوجته وسلم عليه هللا صلى النبي على دخلت(  علي حديث درجة ما -  15

  ) 00:42:39. (  اKنسان جسم من الجني إخراج في مسألة -  16

  ) 00:43:17(  ؟ التبليغ جماعة مع الخروج حكم ما -  17

  ) 00:44:53(  ؟ للرجال الخضاب حكم ما -  18

  ) 00:45:45(  ؟ بالحناء اUغتسال حكم ما -  19

  ) 00:46:33(  ؟. الخير أعمال بعض بترك أمر إذا اdب مخالفة يجوز ھل -  20

  ) 00:48:46(  ؟ أھلھا علم دون مالھا المرأة إنفاق حكم ما -  21

  ) 00:49:33(  ؟ هللا إلى للدعوة المرأة خروج حكم ما -  22

  ) 00:50:14(  ؟ وتشرب ماء في تنقع ثم ورقة على القرآنية اJيات كتابة حكم ما -  23



  ) 00:53:45(  ؟ محرما لباساً  يلبس من خلف الص-ة حكم ما -  24

  ) 00:55:23(  ؟. الوتر يصل لم من يأثم وھل ؟. التبليغ جماعة مع الخروج يجوز ھل -  25

  ) 00:56:38(  ؟ عورة الفخذ ھل -  26

 ) 01:01:16(  ؟. بالعم-ت التعامل في مسألة -  27

   �� �� ��  

  

  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

أما بعد فإن خري الكالم كالم اهللا، وخري اهلدي هدي حممد صلى اهللا عليه وسلم، وشر األمور حمدثاا،  :الشيخ 
  .وكل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار

تاب والسنة احلض على التعلم، وجعل للتـَعلِم وسيلًة ُمَذلَلًة ميسرًة لكل الناس، أال وهو وسيلة مما جاء يف الك
وهو مالزمة أهل العلم يف جمالسهم  - السؤال، وإال فكلكم يعلم أن طلب العلم يتطلب أمرًا قل َمن يصرب عليه 

هللا عز وجل للناس فهي عامة لكل الناس حىت لو ويف حلقات علِمهم وحنو ذلك، لكن هذه الوسيلة اليت ذللها ا
وقد . ))فَاْسأَُلوْا َأْهَل الذْكِر ِإن ُكنُتْم الَ تـَْعَلُموَن (( : مل يكونوا من طلبة العلم، ذلك هو قول ربنا تبارك وتعاىل

آله وسلم كان جاء تأكيد هذا األمر أو هذه الوسيلة يف حديث يف سنن أيب داود وغريه أن النيب صلى اهللا عليه و 
قد أرسل سرية للجهاد يف سبيل اهللا، فلما لقي املسلمون الكفار وقاتلوهم وأمسى م املساء وناموا أصبح أحدهم 

: قد احتلم وبه جراحات كثرية يف بدنه، فسأل من كان حوله هل جيدون له رخصة يف أن ال يغتسل، فقالوا له
اجلراحات اليت كانت أصابته، فلما بلغ خربُه رسول اهللا  البد لك من االغتسال، فاغتسل الرجل فمات؛ بسبب

قتلوه قاتلهم اهللا، أال سألوا حين ( : صلى اهللا عليه وآله وسلم دعا على أولئك الذين أفتوه باالغتسال فقال
 )ال فإنما شفاء الَعي السؤ ( : الشاهد من هذا احلديث قوله عليه السالم. )َجِهلوا؛ فإنما شفاء الَعي السؤال 

وَلما كنا حنن معكم اآلن يف جلسة طارئة ال ميكن أن نكررها بسبب أننا على سفر، . أي شفاء اجلهل السؤال
فلعله من املناسب أن نُفِسح لكم اال يف أن يورد كل منكم ما يهمه مما يتعلق مبشاكل حياته وأمور دينه، وهلذا 

جو أن يكون السؤال بعيًدا عن احلرية واالضطراب ويكون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون، وأر : أقول
باالمتهال فنبدأ مثًال من اليمني، فمن كان عنده سؤال يوجهه وإال انتقل الدور إىل َمن بعده وهكذا، عندك 

  شيء؟ آه



  السالم عليكم ورمحة اهللا :السائل 
  .وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته نعم  :الشيخ 
  صالة يف لباس عليه صورة ؟ما حكم ال :السائل 
حكم الصالة يف لباس عليه صورة هي صالة مكروهة وهى يف الوقت نفسه صحيحة، أما الكراهة فهي  :الشيخ 

مما نعلم من كثرة األحاديث اليت متنع من تعاطى التصوير أوًال، ومن اقتناء الصور ثانًيا، ومن ذلك قوله عليه 
، وَلما كان ال يوجد يف األدلة الشرعية ما )بيًتا فيه صورة أو كلب ال تدخل المالئكة ( : الصالة والسالم

  .غريه . يقتضى بطالن الصالة ملن كان يصلى يف ثوب فيه صورة، لذلك نقول بصحة الصالة مع الكراهة
  هل تبطل الصالة يتعمد ترك سجود السهو؟ :السائل 
كون آمثًا؛ بسبب ترِكه ما أمر به الرسول عليه إذا تعمد ترك سجود السهو ال تبطل الصالة، لكنه ي :الشيخ 

  .السالم من سجديت السهو
  ما حكم من قرأ القرآن بأجر؟ :السائل 
ليس له أجر، من قرأ القرآن بأجٍر فليس له أجٌر ال يف الدنيا وال يف اآلخرة، أعين ال يستحق األجر الذى  :الشيخ 

ثبت من أدلة الشريعة عمًوما وخصوًصا أن كل عبادة ال يُقَصد ا  اتِفَق معه عليه، وال هو مأجور يف اآلخرة؛ ِلما
وما أمروا (( : وجه اهللا تبارك وتعاىل فهي ليست بعبادة مقبولة بل يكون صاحبها مأزورًا، من ذلك قوله عز وجل

اآلية، اإلخالص هللا عز وجل يف القراءة هو مما يدخل يف عموم هذه  ))إال ليعبدوا اهللا مخلصين له الدين 
ُقْل َهِذِه َسِبيِلي َأْدُعو ِإَلى اللِه َعَلى َبِصيَرٍة َأنَا َوَمِن اتـبَـَعِني َوُسْبَحاَن اللِه َوَما َأنَا ِمَن (( : وكذلك قوله عز وجل

َمن  فَ (( : ومن اإلشراك يف العبادة  أن يقصد املتعبد هللا عز وجل غري وجه اهللا، واهللا عز وجل يقول ))اْلُمْشرِِكيَن 
قال علماء التفسري كالقرطيب وابن   ))َكاَن يـَْرُجو ِلَقاَء رَبِه فـَْليَـْعَمْل َعَمًال َصاِلًحا َوَال ُيْشِرْك بِِعَباَدِة رَبِه َأَحًدا 

أن يكون موافًقا : الشرط األول: كثري وغريمها إن هذه اآلية تعطينا أن العمل ال يكون صاحلًا إال بشرطني اثنني
أن يكون العامل هلذا : والشرط اآلخر. العمل الصاحل ال يكون العمل صاحلًا إال إذا كان مطابًقا للسنة للسنة هذا

َفَمن َكاَن يـَْرُجو ِلَقاَء رَبِه (( العمل الصاحل خملًصا فيه هللا عز وجل ال يبتغي من وراء ذلك أمرًا من أمور الدنيا 
( : ، وقد جاء عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه قال))ِبِعَباَدِة رَبِه َأَحًدا  فـَْليَـْعَمْل َعَمالً َصاِلًحا َوالَ ُيْشِركْ 

يتعجلون أجر القراءة والتالوة، وال يتأجلون  )اقرءوا القران وتغنوا به قبل أن يأتي قوم يتعجلونه وال يتَأجلونه 
ال جيوز للمسلم أن يقرأ القرآن ِلألجر  أي ال يطلبون األجر لآلجل يف اآلخرة، وهذا كله دليل قاطع على أنه

من قرأ ( : الدنيوي وإمنا عليه أن يبتغى وراَء ذلك األجر األخروي الذى جاء عنه قوله صلى اهللا عليه وسلم



  .غريه . )القران فله بكل حرف عشر حسنات، ال أقول الم حرف بل ألف حرف الم حرف ميم حرف 
  

  ؟ ماحكم أخذ األجر على األذان :السائل 
نفس اجلواب السابق، األذان عبادة، واإلمامة عبادة، واخلطبة عبادة، والتعليم الديين عبادة، كل هذه  :الشيخ 

َفَمن َكاَن يـَْرُجو ِلَقاَء رَبِه فـَْليَـْعَمْل َعَمًال َصاِلًحا َوَال ُيْشِرْك بِِعَباَدِة رَبِه َأَحًدا (( األمور تدخل يف كالمنا السابق 
ا شيء ال بد من بيانه، أخذ األجر على العبادة شيء وأخذ الراتب شيء آخر، وينبغي أن ال خيتلط ولكن هن ))

األمر على طالب العلم، الراتب يرتبه احلاكم املسلم جيعله ملن يكون يف بعض الوظائف الدينية فهذا الراتب هو  
خذه تعويًضا وراتًبا من دولته له، ولعلكم كاجلعالة على َمن رُتب له ذلك أال يأخذه أجرًا على عبادته وإمنا يأ

تعلمون مجيًعا أن أبا بكر الصديق رضي اهللا عنه حني تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ونصُبوه خليفة 
للمسلمني جعلوا له راتًبا؛ ألن يف اشتغاله ذا املنصب العظيم صرفًا له عن القيام بطلب الرزق بالوسائل اليت كان 

لبها من قبل، طبًعا مع علمنا بأن أبا بكر الصديق رضي اهللا عنه هو أفضل الناس وأتقاهم بعد رسول اهللا هو يط
صلى اهللا عليه وآله وسلم مع ذلك ما مضى عليه إال أيام قليلة حىت طلب منهم أن يزيدوه يف راتبه؛ ألنه شعر 

أجرًا، فال ينبغي لطالب العلم إذا كان إماًما أو   بالتطبيق العملي أن ما رتب له مل يكِفه فزادوه، هذا الراتب ليس
أن : كان مؤذنًا أن يأخذ ما يأخذ أوًال كأجر وقد علمتم أن األجر على العبادة معصية، ويؤزر وال يؤجر، وثانًيا

  -يأخذه على أنه راتب من قبل الدولة، وللدولة لو كانت غنية أن ترتب راتًبا ومعاًشا لكل فرد من أفراد املسلمني 
هذا ليس مقابل عبادة يقوم ا كل فرد وإمنا هذا للتيسري على عامة املسلمني وملساعدم  - كبريهم وصغريهم 

على التفرغ لعبادة اهللا تبارك وتعاىل وطاعته كل يف جماله، ذاك املتعبد يف عبادته، وذاك العامل يف تعلمه، وذاك 
أال ختلطوا بني األجر الذى ال جيوز أخذه : ذا الكالم هوالطالب للعلم يف طلبه للعلم وهكذا، والشاهد من ه

  .على العبادة، وبني الراتب املرتب لطالب العلم وأهل العلم
  ما حكم العجن يف الصالة؟ :السائل 
العجن يف الصالة سنة، كاالعتماد على الكفني، واالعتماد حيصل بأي كيفية سواء على الكف أو على  :الشيخ 

  .ة جاء فيها حديث وبيـَنا ُحسَنه وثبوته يف بعض كتبناالقبضة، لكن القبض
  هل املرأة البالغة تقطع صالة املرأة البالغة؟ :السائل 
إذا صلى احدكم ( هذا سؤال جديد هل املرأة البالغة تقطع صالة املرأة البالغة، إذا نظرت اىل احلديث  :الشيخ 

أن : يتبني أن اجلواب )الحمار والمرأة والكلب األسود  وليس بين يديه مثل مؤخرة الرحل فإنه يقطع صالَته



 -  ... )إذا صلى أحدكم ( الصالة تنقطع ولو كانت املصلية امرأة واملارة امرأة؛ ألن اخلطاب جلميع اإلمة 
، أحدكم يدخل فيه الذكر واألنثى، احلكم واحد سواء كان املصلى امرأة أو  - وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته 

لكن ينبغي أن نعلم أن هذا املرور يشرتط فيه كما . رجًال فصالته تبطل مبرور شيء من هذه األشياء الثالثةكان 
  .نعم غريه. ذكر يف احلديث أن ال يكون قد وضع السرتة، أما إذا وضع السرتة فال يضره ما مر بني يديه بعد ذلك

  
الزحام يف مكة يف أثناء احلج فهل برضو نفس بالنسبة بسبب  -جزاك اهللا خري  - إذا كان يا شيخ  :السائل 

  ؟...الطريقة يعىن؟ يعىن اإلنسان ما يتمكن أداء الصالة إال يعىن يف أثناء الدوران 
  أثناء الدوران؟ :الشيخ 
يف أثناء الطواف، يكون االنسان يعىن أقامت الصالة على طول ايش يكون اصطف مع الناس ففي  :السائل 

  صالته برضو وّال؟هذه احلالة يعىن يقطع 
  يعىن هو يكون يصلي يف املكان؟ :الشيخ 
ال، يعين اآلن يف أثناء الصالة عندما تقام الصالة كل الناس طبًعا ايش يدخل الصالة ففي هذه احلالة  :السائل 

  .يعىن بعد ما ينتهى الصالة يكون بعض املارين أو البعض يطوف يعىن من الزحام
  لرجال يعين وال يكون أمامه سرتة يعينمن النساء وا ...: سائل آخر 

  صالة اجلماعة وال صالته منفرًدا؟ ... :الشيخ 
  ؟...منفرد يعين بس يعمل حج عند االزدحام ففيه رخصة يف هذه املسألة وّال  :السائل 
  ما الذي حيشر املصلى أن يصلي يف الطواف؟ ملاذا ال يتأخر؟: رخصة يا شيخ لكن عليها نتساءل ... :الشيخ 
  احلرم طبًعا يكون مزدحم أحيانًا :السائل 
  صحيح، لكن ملاذا يصلي يف الطواف؟ :الشيخ 

  ]سؤال جاء للشيخ بالتليفون من إحدى النساء]
  . ...: السائلة 
البد من الزكاة، حىت احللي، أليس تقصدين احللي؟ نعم، حلي  ...نعم، وعليكم السالم ورمحة اهللا  :الشيخ 

الرسول عليه السالم رأى امرأة وفي إصبعها خاتم من (  ...لي الفضة عليها الزكاة الذهب عليها الزكاة وح
فالبد من إخراج الزكاة يف كل سنة  )جمرة من نار : ال، فقال لها : أتخرجين زكاته ؟ قالت: ذهب فقال لها

  .أي نعم أحسنت  ...



  . ...: السائلة 
يك من أيام؟ هذا ال يضر وعليك أن تباشري يف أول يعىن دخل رمضان الثاين وأنت ما قضيت ما عل :الشيخ 

فرصة فتقضني مثل األيام ولو مر عليك رمضانات كثرية ما يضر هذا، لكن االفضل أن يسارع االنسان إىل قضاء 
َعْرُضَها  َوَسارُِعوْا ِإَلى َمْغِفَرٍة من ربُكْم َوَجنةٍ (( : ما عليه من صيام سواء كان رجًال أو امرأة؛ لقوله تعاىل 

لكن إن مل يسارع فأبًدا ما يسقط ذلك عنه فعليه القضاء، مث إن مل يسارع فليس عليه  ))السَماَواُت َواَألْرُض 
  .أكثر من القضاء

  .ال ال أنا بقلك ليس عليه إال القضاء
  . ...: السائلة 

  .بطبيعة احلال وال بد من ذلك، أهًال السالم عليكم ...إذا ما عندك 
  يا شيخ جزاك اهللا خري بالنسبة لتارك الصالة؟ : السائل
السرتة البد منها حىت يف املسجد احلرام وما يشاع وما يقوله بعض أهل  ...انتهينا من املسألة األوىل؟  :الشيخ 

العلم من أن السرتة يف املسجد احلرام ساقطة وليست بواجبة فهذا كالم ال دليل عليه، كل ما يستدلون به حديث 
رسول عليه السالم يف غزوة الفتح صلى يف حاشية املطاف والناس ميرون بني يديه، هذا احلديث أوًال إسناده أن ال

لو صح وثبت ذلك عن النيب صلى اهللا عليه وسلم فليس فيه أن الناس كانوا  ...ضعيف فيه جهالة واضطراب، 
ني املصلى وبني موضع سجوده، هذا املمنوع، فإذا ميرون بينه وبني موضع سجوده وأن املرور املمنوع هو املرور ب

فرضنا أن املصلي يصلي يقف هنا ويضع رأسه هنا فمن َمر دون هذا املكان وهذا املكان هذا هو املرور احملرم، أما 
  .  إذا مر من اخللف هذا ال بأس فيه

  يعىن من أمام السرتة؟  :السائل 
ملصلي يصلي ليس بني يديه سرتة فمر مار من وراء السرتة وكانت من وراء السرتة، فإذا افرتضنا أّن ا :الشيخ 

موجودة فهذا ال يضره، احلديث املذكور ال حيدد املرور الذى كان الناس ميرون فيه، فممكن أن يكون مرور الناس 
بني يدى الرسول يعىن من وراء موضع السجود فهذا ليس فيه شيء، على أن احلديث ضعيف ال يصح وتبقى 

يث اليت تأمر أوال بالصالة إىل السرتة عامة شاملة للمسجد احلرام واملسجد النبوي وكل املساجد، فتبقى األحاد
  .بدون معارض

  
  



أو باألحرى يف املسجد  -الصالة يف املسجد احلرام أو املسجد النبوي  ...أستاذي عفًوا، خبصوص  :السائل 
بينك وبني السرتة يعىن هل ترفع يدك؟ ولو رفعت ذلك قد تكون أحيانًا بعض النساء متر من أما يعين  - احلرام 

  تصيبها؟
  .ال يضرك لك، ما يضرك ذلك، عليك أن متنع :الشيخ 
اآلن طبًعا كثري من أهل العلم بعضهم يقول بأنه كافر، وبعضهم : بالنسبة جزاك اهللا خري لتارك الصالة :السائل 

  وهل هو كفر دون كفر وّال كفر خيرج من امللة؟هو فاسق، فهل يعين ما حكمك يف هذه املسألة : يقول
حنن ذكرنا املسألة يف سلسلة األحاديث الصحيحة، وذكرنا بأن من ترك الصالة عامًدا متعمًدا جاحًدا هلا  :الشيخ 

فهو كافر بإمجاع األمة، أما إن تركها كسًال معرتفًا بوجوا ويتمىن من اهللا عز وجل أن يهديه وأن يوفقه للصالة 
ا ليس بكافر كفرًا يرَتد به و خيرج به من امللة؛ ألن الكفر الذى خيرج به صاحبه من امللة مقره القلُب، فإذا  فهذ

كان هذا التارك للصالة مؤمًنا يف قلبه معرتفًا مبا فرض اهللا عليه من فرائض، لكنه يعرتف بأن الشيطان والنفس 
ولكن يشفع له أن ال يَُكفر ما دام أنه  - هذا التعلل مردود عليه ال شك أّن  -األمارة بالسوء والتجارة وإىل آخره 

يؤمن مبا شرع اهللا تبارك تعاىل، والعلماء احملققون كابن تيمية وابن قيم اجلوزية وغريه قد وضعوا قاعدة عامة أال 
د عن الدين، أما وهى التفريق بني الكفر العملي والكفر االعتقادي، فمن وقع يف الكفر االعتقادي فهو الذي يرت

من وقع يف الكفر العملي فهذا ال حيكم بردته وإمنا بفسقه وفجوره، فتارك الصالة هكذا ال ُحيَكم بأنه كافر إال إذا 
جحد ذلك جحًدا، فحينئٍذ يكفر، ولذلك كان مذهب مجاهري العلماء عدم تكفري تارك الصالة إال مع اجلحد، 

فيه مجاهري االئمة  على أن الرتك لو كان ليس عن جحد فهو فسق وهذه رواية عن اإلمام أمحد نفسه ووافق 
  .وليس كفرًا

  
  

العهد الذى بيننا وبينهم الصالة فمن تركها ( طيب بالنسبة للحديث بارك اهللا فيك بالنسبة للحديث  :السائل 
  فياريت تشرح احلديث؟ )فقد كفر 

من فعل كذا فقد كفر، عندكم احلديث : فيهما هو، بارك اهللا فيك ليس هذا هو أول حديث يقال  :الشيخ 
إنه ارتد عن دينه وأنتم تعلمون  "وحياة أيب " : من قال: أال نقول حنن )من حلف بغير اهللا فقد كفر ( املشهور 

: مثًال حديث عمر بن اخلطاب يف صحيح البخاري َلما مسعه الرسول عليه السالم حيلف بأبيه فقال عليه السالم
، ويف حديث ابنه عبد اهللا بن عمر )بائكم، من كان منكم حالًفا فليحلف باهللا أو ليصمت ال تحلفوا بآ( 



، )فقد كفر ( ويف رواية أخرى  )من حلف بغير اهللا فقد أشرك ( : قال رسول صلى اهللا عليه وآله وسلم: قال
( له يعين معاين كثرية منها مثًال  أي أنه َكَفَر ُكْفَر رِدة، وإمنا )من فعل كذا فقد كفر(فال يلزم من جميء اللفظ 

كفرًا عمليا، وحنو ذلك من املعاين اليت يضطر إليها أهل العلم للتوفيق   )كفر ( أي أشرف على الكفر،  )كفر 
من قال ال إله (  )من قال ال إله إال اهللا دخل الجنة ( : نقول )من ترك الصالة فقد كفر ( بني النصوص، 

هذه ألفاظ   )أيما عبٍد َأِبَق من مواله فقد كفر ( كما جاء يف حديث البزار وغريه   )دهره  إال اهللا نفعته يوًما من
فقد  ( وال يوجد حديث يفسر هكذا على ظاهره إذا جاء بلفظ  )فقد كفر (  )فقد كفر ( كثرية وكثرية جدا 

تُعاَمل ا األحاديث األخرى  يُعاَمل نفس املعاملة اليت )من ترك الصالة قد كفر ( ، هذا احلديث حديث )كفر 
: هاهنا يأيت تآويل كثرية هلذا النّص ككثري من األحاديث مثًال . اليت تشرتك مع حديث الصالة يف لفظة فقد كفر

إن كان : هل معىن ذلك أنه كفر بسبب مهنته؟ اجلواب )ال يدخل الجنة َنمام (  )ال يدخل الجنة قـَتات ( 
عليه اجلنة، إن كان يعرتف بتحرمي ذلك ويعرتف بأنه خمطئ وأنه مذنب وجمرم،  يستحل ذلك بقلبه فقد حُرَمت

، فرتك ))ِإن اللَه َال يـَْغِفُر َأْن ُيْشَرَك بِِه َويـَْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َيَشاُء (( : فهو أمره إىل اهللا كما قال عز وجل
على غري اإلميان، وترك الصالة هو من شيم الكفار  -  والعياذ باهللا- الصالة هو ِفْعٌل يعرض صاحبه أن ميوت 

الذين ال يصلون ال يؤتون الزكاة وال يصلون، فاملسلم إذا مل يصلي فقد شابه الكفار فكفرُه هنا كفر عملّي، 
ا اليت ال بد من تأويلها مثًال قال عليه الصالة والسالم يف حجة الوداع وقد خطب  واألحاديث كثرية وكثرية جد

ال ترجعوا بعدى كفارًا يضرب ( : وأمر جرير بن عبد اهللا البجلي أن ينصت الناس فقال عليه السالم فيهم
فإذا قتل مسلم  )سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ( : أال وقوله عليه السالم ... )بعضكم رقاب بعض 

وإن ( : ؛ ألن اهللا قالال: هل هذا يرتد عن دينه؟ اجلواب] يشمت أحًدا[ - يرمحك اهللا  - مسلًما أو قاتله 
طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على األخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء 

من املؤمنني، مع أن الرسول يقول يف احلديث  -الباغية واملبِغي عليها  - فاعترب كال من الطائفتني  )إلى أمر اهللا 
، فبماذا يفسرون الكفر؟ كفر دون كفر، كفر عملي، وهكذا )قتاله كفر سباب المسلم فسوق و ( : السابق

أشرف على الكفر : أيًضا أحاديث الصالة اليت فيها التصريح بأن من ترك الصالة فقد كفر إما أن يقال
ضرب االعتقادي، أشرف أن ميوت على غري ملة اإلسالم، أو أنه كفر كفرًا عمليا، هذا التأويل ال بد منه حىت ال ن

  .أحاديث الرسول عليه السالم بعضها ببعض نعم
بالنسبة لوىل املرأة إذا أردت أن أتزوج امرأة وكان  - بالنسبة للموضوع  -طيب بالنسبة جزاكم اهللا خري  :السائل 

  أن عقده باطل يعين: نفس الويل حقها ما يصلي يف هذه احلال فهل يعين العقد صحيح؟ ألن البعض قال



  اجلواب عليه يتفرع من البحث السابق، من اعترب ترك الصالة كفرًا اعترب هذا أخي :الشيخ 
  تكاسًال  :السائل 
من اعترب ترك الصالة كفرًا اعترب الويل كافرًا، ومن اعتَرب ترك الصالة فسًقا اعترب الويل مؤمًنا، فعلى  ... :الشيخ 

جوا واالعرتاف بتقصريه فيها هذا ال خيرجه عن هذا التفصيل يأيت اجلواب من اعتقد أن ترك الصالة مع اإلميان بو 
  .نعم، تفضل . امللة فيكون النكاح صحيًحا ومن ال فال

( : ، واحلديث الثاين)أجعلتمونا مع الحمر ( : وجه اخلالف بني حديث عائشة رضى اهللا عنها تقول :السائل 
  بني هذا؟ وجه اخلالف )يقطع صالة الرجل الحمار والكلب األسود والمرأة الحائض 

ليس ها هنا حديثان بارك اهللا فيك؛ ألنك تعلم أّن احلديث حني اإلطالق هو حديث الرسول عليه  :الشيخ 
السالم أليس كذلك؟ وهنا ليس حديثان إمنا هنا حديث واحد، ألن ما هنا حديث الرسول وكالم عائشة، فإذا 

ختالف بني نبيها وبينها هي ذاا، واضح؟ يعىن جاء حديث الرسول خمالًفا حلديث عائشة فال ينبغي أن نقيم اال
ما مسعت  )يقطع صالة أحدكم المرأة والحمار ( : هي تستكرب هذا الشيء ألا ما مسعت احلديث الذى يقول

أجعلتمونا كاحلمري، قوهلا هذا ال يقام له وزن جتاه قول نبيها صلى اهللا : ذلك من الرسول فداخلها شك فقالت
  .نعم . م فحديث النيب مقدم على كالمها، وال نقول حديثها؛ حىت ال يلتبس األمرعليه وآله وسل

  ما حكم عقد مجاعة ثانية بعد اجلماعة األوىل؟ :السائل 
هذه املسألة تكلمنا فيها كثريًا، الذى يتتبع سرية الرسول عليه السالم وسرية أصحابه الكرام بعد وفاته  :الشيخ 

يعرفوا مجاعة ثانية يف املسجد الذى له إمام راتب ومؤذن راتب ولذلك جاءت أقوال جيد أن السلف الصاحل ال 
كلها تتفق على عدم شرعية اجلماعة الثانية يف املسجد الذى له إمام   - يتبع بعضها بعًضا - األئمة املشهورين ترتى 

املسجد فوجدوا اإلمام قد  وإذا دخل مجاعةٌ " : راتب ومؤذن راتب، يقول اإلمام الشافعي يف كتابه العظيم األم
  ."صلى صلْوا فرادى 

  امسح يل الشيخ :السائل 
  .نعم :الشيخ 
هذا الكالم اآلن موجود يف األشرطة يف املدينة بدل ما نضيع الوقت يف هاي نسأل سؤال تاين يأخدوا  :السائل 

  شو رأيكم؟. األشرطة بيسمعوها
اعة صحت صالُم وأجزأم صالم، ولكىن أكره هلم صلوا فرادى، فإن صلوا مج" خنتصر الكالم،  :الشيخ 

وقد حفظنا هذا الكالم كالم اإلمام الشافعي أن مجاعة من أصحاب النيب  "ذلك؛ ألنه مل يكن من عمل السلف 



ُعوا : صلى اهللا عليه وسلم دخلوا املسجد فوجدوا اإلمام قد صلى صلوا فرادى، قال وقد كانوا قادرين على أن ُجيَم
ُعوا يف املسجد مرتنييف ا م كرهوا أن ُجيَمهذا خالصة اجلواب على هذه . ملسجد مرة أخرى ولكنهم مل يفعلوا؛ أل

  .املسألة
بالنسبة للدعاء بعد قراءة القران يف الفجر يعين إذا كان مجاعة يف حلقة من القرآن البعض يقول أنه جيوز  :السائل 

  فجر يقرؤوا احللقة وبعدين اإلمام يرفع يده والبقية يَؤمنوا فهل هذا جائز؟ أنه نقرأ يوميا باستمرار يعىن كل صالة
هذا االلتزام واالعتياد هذا مل يكن من عمل السلف، الذى ثبت عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه أنه   :الشيخ 

عيا هذا ليس من كان إذا ختم القرآن مجع أهله ودعا، هذا مشروع، أما اعتياد كل جلسة قرآن ُخيَتم بدعاء مجا
  .السنة يف شيء

يذكر احلديث هذا يف هذا املوضوع، يستدل ذا  )خير األعمال الحل والرحل ( هذا احلديث .. هنا  :السائل 
خير األعمال الحل والرحل ( : احلديث ألنه يف حديث أنس رضي اهللا عنه أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قال

  ؟)
  باملسألة؟ ما عالقة هذا احلديث :الشيخ 
  مبسألة القرآن يعىن بدعاء القران يعين يف أثناء احللقة عندما طالبنا بالدليل فأتى ذا الدليل يعين؟ :السائل 
  .اسألوه شو هالدليل هذا؟ ليس فيه ذكر الدعاء، وليس فيه ذكر الدعاء مجاعةً  :الشيخ 
  . )دعائه أربعة آالف ملك  من قرأ القرآن ثم دعا أمن على( واحلديث الثاين هنا  :السائل 
هل أنت مؤمن بأن هذا احلديث صحيح؟ هل : تسألوه ...هذا صحيح؟ ملا يأتيكم أحد حبديث الزم  :الشيخ 

احلديث هذا غري صحيح، اما احلديث األول ال أستحضر  ...تعلم أن هذا احلديث صحيح؟ جيب أن تسأل هذا 
  .اآلن إن كان صحيًحا أو اللكن ما أستحضر  - هو موجود يف بعض السنن  - اآلن 

  نريد نعرف صحة هذا احلديث ؟ :السائل 
  ما هو؟ :الشيخ 
دخلت أنا وفاطمة على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ( : عن اإلمام علي بن أيب طالب قال  :السائل 

ي بي إلى يا علي ليلة أسر : فداك أبي وأمي يا رسول اهللا ماذا بك؟ فقال: فوجدته يبكي بكاء شديًدا فقلت
  )لما رأيت من شدة العذاب  ...السماء رأيت النساء من أمتي في عذاب شديد فأنكرت 

على كل حال ليس بصحيح، هذه األحاديث توزع مع األسف وتنشر بني الناس مبا فيها من املبالغة  :الشيخ 
  .والغرابة، وليس كذلك مما يصح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم



للشيخ علي مشرف العمرى اللي يف املدينة عندما ُخيرِج، اإلنسان يكون ملبوس باجلن عندما  بالنسبة :السائل 
الرجل اللي فيه هذا اجلين مل يذكر اسم  ...خيرج منه اجلين ويتحدث مع اجلين ويذكر سبب دخول هذا اجلين أن 

  ؟...اهللا عندما صب ماء حار أو عندما رمى باحلجر فهل يف هذا الشيء أصل يف السنة 
  ال أصل هلذا :الشيخ 
  يرمي حجر ... :السائل 
  .ال، ليس هلذا أصل  :الشيخ 
يا شيخ إذا كنت أنا مقبًال على الدين وليس لدي علم ودعوين مجاعة ألن أخرج معهم إىل الدعوة  :السائل 

يل اخلروج معهم؛  فحذرين بعض اإلخوة الذين يقيمون يف املساجد أن هؤالء اجلماعة امسهم مجاعة التبليغ وال حيق
  ألم عندهم معتقدات فاسدة فما أفعل؟

  اطلب العلم؟ ايش املشكلة ؟ اطلب العلم؟ :الشيخ 
  هل جيوز يل اخلروج اآلن؟ :السائل 
خروجهم ليس من السنة، جلوسهم يف املساجد يطلبون العلم ويتدارسون كتاب اهللا كما جاء يف احلديث  :الشيخ 

روجهم هكذا مجاعات وأكثرهم ال يعلمون من اإلسالم إال الشيء القليل هذا مما الصحيح هذا هو الشرع، أما خ
خالفوا فيه املسلمني من عهد الرسول إىل هذا العهد، قبل هذا الزمن بنحو ثالثني سنة أو أربعني سنة مل يكن 

منتشرون يف األردن هناك مجاعة خيرجون هكذا بالعشرات وباملئات وال يوجد فيهم رمبا وال عامل واحد، هذا اآلن 
احضر : ويف سوريا، وحنن ننصحهم بأن جيلسوا جمالس العلم وأن يتعلموا، كذلك حنن ننصُحَك حنن نقول لك

  .حلقات العلم وجمالس العلم وتعلم، أما هذا اخلروج فليس له أصل يف السنة
  جواز اخلضاب باحلناء للرجل، ما حكمه؟ ... :السائل 
  إذا كان شائبا؟ :الشيخ 

  شائًبا أو شابا سواء يف اليد :لسائل ا
  آه باليد :الشيخ 
  يف الرجل؟ :السائل 
ذكرت اليد، هذا ال جيوز، اخلضاب للنساء وليس للرجال إال يف حالة الشيب، يعىن خضاب الكفني  ... :الشيخ 

ناك يأيت قوله والرجلني وخضاب الشعر بالنسبة لغري الشائب هذا من خصوصيات النساء، أما إذا شاب الرجل فه
  . )إن اليهود والنصارى ال يصبغون شعوَرهم فخالفوهم ( : عليه السالم



  التغسل باحلناء؟ :السائل 
  ايش؟ االغتسال باحلناء؟ :الشيخ 
  نعم :السائل 
  كيف يصري االغتسال باحلناء  :الشيخ 
  مباء احلناء ... :السائل 
  من يفعل هذا؟  :الشيخ 
  . ...يفعل هذا  ...بعض  :السائل 
  ايش يصري بعدين ببدنه؟ :الشيخ 
  ما بيصري شيء :السائل 
  ]فيضحك الطالب [ يصري ملون  :الطالب 
  على كل حال هذا إن قصد به التعبد فهو بدعة، وإن مل يقصد به التعبد فهي عادة إن كان ال تضره :الشيخ 
  .هي عادة :السائل 
  .ال تضر :الشيخ 
بدين اهللا وبعدين بدأ يعمل أعمال خيـرَة والده خيالف هذا الشيء ومينعه منها ما اجلواب إذا رجل التزم  :السائل 

أو أعمال خري للناس ووالده ميقت  - مع مجاعة التبليغ طبًعا بل سلفي  -مثًال يريد أن يسافر للعمل يف الدعوة 
 حتصل هناك مشاكل أو هذا الشيء وحياربه يف هذا الشيء ومينعه، وهو يعملها باخلفاء بدون إخبار والده حىت ال

  حتصل بينه وبني والده زعل أو خصام، فما حكم هذا؟
ما عمل الولد من خري دون إخبار أبيه أو إعالمه بذلك فهو جائز، أما أن يعمل بعلم أبيه ما ال يأمره به  :الشيخ 

ال : ه، لو قال له مثًال فهذا ال جيوز إال ما كان فرًضا، أي إن الوالد جيب أن يُطَاع من الولد فيما ال معصية في
تصل صالة اجلماعة يف املسجد ال يُطَاع، فيذهب ويصلى صالة اجلماعة يف املسجد؛ ألن صالة اجلماعة يف 

، لكن لو قال له ))َوَأِقيُموْا الصالَة َوآُتوْا الزَكاَة َوارَْكُعوْا َمَع الراِكِعيَن (( : املسجد فرض كالصالة لقوله تعاىل
يف املسجد مجاعًة لكن فور السالم تعال إىل الدار، فال جيوز له أن خيالفه وعليه أن يأيت للدار فورًا،  صل : والده

وضح لك كالمي؟ فهذا العمل اخلريي الذى أنت تشري إليه إذا كان خلسة وِخفية عن أبيه فهذا جائز؛ ألنه عمل 
  .نعم . ًجا له وخمالفة له وهذا ال جيوزخري، لكن ال جيوز أن يفعل ذلك رغم أنف أبيه ألن يف ذلك إزعا

لو كان أستاذنا يعين امرأة وتريد عمل اخلري واملساعدة للفقراء أو الدعوة كذلك هل جيوز هلا بدون إخبار  :السائل 



  اهلها؟
  امرأة تقصد متزوجة؟ :الشيخ 
  متزوجة أو غري متزوجة طبًعا، يعىن جنمع بني االثنتني :السائل 
إذا كانت متزوجة فال جيوز : ل ال يا أخي كل سؤال له جوابه متزوجة أو غري متزوجة؟ سنقولهذا السؤا :الشيخ 

هلا أب أو ال؟ فإن كان هلا أب : للمرأة أن تتصرف يف ماهلا إال بإذن زوجها، أما إذا كانت غري متزوجة فسأقول
  .فقد سبق اجلواب، وإن كان ليس هلا أب فيجوز هلا

  الدعوة؟ والدعوة أستاذنا؟ :السائل 
  كيف الدعوة؟  :الشيخ 
بني النساء لبيوم أو جتتمع فيهم حىت تدعيهم مثًال ممكن تكون من هؤالء النساء هلا  ...يعىن تدعي  :السائل 

  مثًال خلفية علمية؟
النساء كالرجال إذا كانت خترج متسرتة متجْلِببة وتتكلم بعلم فال بأس من أن تذهب إىل بيوت بنات  :الشيخ 
  .نعم . وتدعوهم إىل اهللا تبارك وتعاىل دون أن يكون هناك مالبسات كمالبسات مجاعة التبليغجنسها 
اجلسي عليه  ...اذهيب إىل امرأة ولدت فاجلسي على  - هى ال تلد  - أنه قيل هلا أا : يف حرمة تقول :السائل 

  .؟  ...شعوذات  ...فسوف تلدين، وأردنا اجلواب على هذا بشيء من التفصيل 
أنا أسال واحد شيخ حىت هم يقولون يقرؤوا آية من القرآن يعين لرجل مسحور مث يشرب املاء فهل : ؤال آخر س

  هذا جائز أو ال جيوز؟
بالنسبة للمسألة االوىل هذه ال شك يعين من خرافات عجائز النساء فال جيوز العمل مبثل ذلك؛ ألن  :الشيخ 

: أسباب شرعية، والقسم اآلخر: القسم األول: ات، تنقسم اىل قسمنياألسباب اليت يتوصل ا املسلم إىل املسبب
أسباب كونية كالطب التجرييب املعروف اليوم هذا أسباب علمية كونية، يف أسباب دينية كالدعاء مثًال، كاستعمال 

كما قال عليه   العسل، واستعمال احلبة السوداء اليت إىل اآلن ال يعرف األطباء كنه الشفاء الذي يف احلبة السوداء
فإذا تعاطى املسلم سبًبا من هذين النوعني  فهو على  )الحبة السوداء شفاء من كل داء اال السام ( : السالم

اجلادة وعلى االستقامة، وهناك أسباب أخرى هي أسباب ومهية خرافية كالطيَـرَة مثًال وحنو ذلك فال جيوز للمسلم 
أنه اليت ال حتبل تروح وجتلس كما مسعتم هذا اجللوس العجيب الغريب اخلرب .. أن يتعاطى شيًئا من ذلك، أما 

  .هذا خرافة مل تأيت ال يف الشريعة وال يف الطب التجرييب ولذلك فال جيوز العمل به
أما كتابة القرآن وغسل هذه الكتابة وشرب املاء هذا يقول به بعض العلماء لكن ال نعلم لذلك أصًال يف السنة 



ردت عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم، عندنا التعوذ، قراءة القرآن، الرتقية بالقرآن ومبا جاء عن الصحيحة اليت و 
َقع باملاء وُيشَرب هذا ال نعلم له أصًال يف  الرسول عليه السالم، هذا ثابت، أما أن يـُْقَرأ ويُْكَتب يف صحيفة مث يـُنـْ

  .السنة
  زين بالذهب مع علمه باحلكم؟ما حكم الصالة خلف إمام مسبل أو مت :السائل 
يصلون ( : الصالة بارك اهللا فيك الصالة صحيحة؛ ألن الرسول عليه السالم كان يقول يف حّق األئمة :الشيخ 

لكن على املسلم أن خيتار الصالة وراء اإلمام  )بكم فان أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم 
  . ...قرب ما تكون الصاحل العامل القارئ حىت تكون صالته أ

  قارئ لكن متزين بالذهب ومسبل يا شيخنا  :السائل 
عليه أن خيتار اإلمام الصاحل العامل : لكن حنن اآلن بعد اجلواب نقول - بارك اهللا فيك  -أخذت اجلواب  :الشيخ 

جنِبه؛ لقول ربنا عز  التقّي فإذا صلى وراء مثل هذا الرجل الذى يتزين مبا حّرم اهللا هذا إمث، وإمثه على نفسه وعلى
، أما الصالة فليس هلا عالقة مبثل هذا العصيان من هذا اإلمام،  ))وال تزر وازرة وزر أخرى (( : وجل يف كتابه

كاإلمام الذي حليق اللحية مثًال أو يصلي ببنطلون وحنو ذلك فهذا إمثه عليه وليس على املصلني خلَفه ِمن 
  .شيء، نعم

هل جيوز لنا أن ننصح الشباب املبتدئني أال خيرجوا معهم؛  ...لتبليغ طيب إذا كان يا شيخ بالنسبة ل :السائل 
ألم قاموا يف هذا املوضوع مجاعة التبليغ ويقولوا أنتم جتلسوا بالسنة والسنني جتلسوا والناس متوت على الكفر يف 

أسلم واهتدى على يدهم  ...وعامل آالف ماليني يدخلوا االسالم وكم من تابوا وكم من شارب للخمر  ...
فيدافعون ذه الطريقة واإلنسان العاطفي يندفع ويذهب معاهم إىل األسلوب الذى يتكلموا به، فهل جيوز لنا أن 

  ننصح الشباب املبتدئني أال خيرجوا أم ال؟ ألم يعارضوا يف هذا املوضوع؟
ن غري مشروع ننصحهم أال خيرجوا انتهى يا شيخ، اخلروج إن كان مشروًعا ننصحهم أن خيرجوا، وإن كا :الشيخ 

 - كما نعتقد   -البحث عليهم، اخلروج إن كان مشروًعا ننصح الشباب أن خيرجوا، وإن كان غري مشروع 
  .فننصحهم أال خيرجوا وأن جيلسوا يف املساجد ويقرأون القران ويدرسون العلم

  من ترك الوتر عمًدا أو كسًال هل هو آمث؟ :السائل 
  .بآمث؛ ألن الوتر سنة ليس :الشيخ 
بالنسبة لكشف العورة الركبة، البعض يستدل بأّن الرسول صلى اهللا عليه وسلم َلما دخل عليه عثمان  :السائل 

  بن عفان غطى اإلزار، فهل الفخذ عورة أم ال؟



  .الفخذ عورة ال شك بذلك :الشيخ 
  وَمن استدل ذا احلديث؟ :السائل 
الرسول عليه السالم  ...أحاديث كثرية تصرح بأن الفخذ عورة، أما حديث البئر و الفخذ عورة؛ يء  :الشيخ 

وأنه كان كاشًفا عن فخذيه َلما دخل أبو بكر مث دخل عمر، فلما دخل عثمان غطى فهذا ال جيوز  ...
دقيق،  االستدالل به على أنه جيوز لكل مسلم أن يكشف عن فخذيه، واملسألة احلقيقة فيها يعين حبث علمي

كما يقول بعض أهل العلم هذه احلادثة حادثُة عٍني ال عموم هلا، وما كان من احلوادث هكذا فال جيوز أن : أوًال 
ما بين السرة (  )الفِخذ عورة ( يعارض ا قول الرسول عليه السالم الذى يـَُوجه إىل االمة ويصري تشريًعا عاما 

لتشريع النبوي القويل مبا وقع منه عليه الصالة والسالم يف تلك احلادثة؛ ال جيوز أن يعارض هذا ا )والركبة عورة 
أوًال ميكن أن يكون ذلك قبل حترمي كشف الفخذ، أي قبل نزول أن الفخذ عورة، وميكن أن : وذلك ألسباب

م إن كان الرسول عليه السال: يكون ذلك خصوصية من خصوصيات الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم، مث يقال
فعل ذلك فإمنا فعل ذلك حلاجة التبَـرد، فأين هذا من أن يتِخذ بعض املسلمني عادًة بأن يلبسوا لباًسا قصريًا 

يكشف عن الفخذين حبجة أن الرسول عليه السالم كشف عن فخذيه يف تلك احلادثة، هذه احلادثة وقعت مرة 
البنطلون : جيوز لبس التبان يف اللغة العربية: قالواحدة يف احلياة وانتهى أمرها فهل جيعل ذلك سنة مستمرة في

الشورت القصري الذى ليس له أكمام امسه تُبان، فلبس التبان ال يؤخذ من هذه احلادثة؛ ألن هذه احلادثة جزئية 
ذ وقعت يف حياة الرسول عليه السالم الطويلة املباركة فلو أنه لو مل يكن عندنا حديث الفخذ عورة مل جيز أن نتخ

هذه احلادثة دليًال عاما ُمطرًِدا على أنه جيوز أن يكشف املسلم دائًما عن فخذه، مث ملاذا نأخذ هذه احلادثة 
فَنطرُِدها ونـَُعمُمها وال نأخذ حياة الرسول عليه السالم كلها الذى كان يلبس لباس األزرة حيث تكون إىل نصف 

هذه احلادثة ال يؤخذ منها حكم يعارض حكم الرسول عليه : لالساقني وليس كاشفاً عن فخذيه، خالصة القو 
  .)الفخذ عورة ( : السالم

أوًال عندنا بعض اإلخوة يعىن يعملون يف حتويل العملة من السعودية اىل سودانية، يأيت الواحد ويسلم  :السائل 
فاألخ اللي هنا يسلمه ورقة لتاجر  اآلخر املبلغ الذى يريده، يريده ُيَصار للسودان مثًال يسلمه حوايل ألف ريـال

  يتعاون معه يف السودان، وهذا األخ يسلمه مبلغ بالعملة السودانية فهل هذا جيوز؟
  .ما جيوز فيما نعتقد  :الشيخ 

  
  



  ... :السائل 
  - وهذه مشكلة، القضية ليس فيها دليل ميكن أن يفهمه كل إنسان؛ ألن هذه املشكلة حادثة مل تكن  :الشيخ 
العملة الورقية يف عهد النبوة والرسالة إمنا كان هناك العملة من الذهب والفضة والنحاس، إما  - مون كما تعل

الدنانري وإما الدراهم وإما الفلوس، ومل يكن هناك العملة الورقية اليت حدثت منذ قرن أو قرنني يف العصور 
سبة ِلَما ادِخر هلا من ذهب يف كل دولة هلا عرُفها املتأخرة، وهذه العملة الورقية ليس هلا قيمة ذاتية، قيمُتها بالن

اخلاص، فحينما ُحتَول عملة من عملة إىل عملة فكأمنا حتول ذهًبا إىل ذهب؛ ألن هذه العملة الورقية ليس هلا 
ة كما لو قيمة ذاتية قيمتها فيما ادخر هلا يف بنوكها يف بنوك الدول اليت أصدرا، فحينما ُحتَول على هذه الطريق

الذَهب بالذَهب يًدا بيد ِمثًال بمثل هاًء بهاء ( : حوْلت ذهًبا بطريق الَقْرض فهذا ال جيوز كما جاء يف احلديث
يعىن نقًدا، فهذه العملة ملا كانت بديل العملة الذهبية فيجب أن تعامل معاملة الذهب فال جيوز فيها التفاضل،  )

يتاجر يف صرف هذه العمالت وأن يالحظ هبوطها وارتفاَعها فيبيع ويشرتي  فِمن أجل هذا ال جيوز للمسلم أن
  . ...فِمن هذه احليثية نرى أنه ال جيوز حتويل هذا إال أوًال يًدا بيد، ويف حدود احلاجة والضرورة، فليس يف  ...

  السنن الرواتب خاصة سنة الفجر إذا مضى عليها يوم أو يومني هل تقضى؟ :السائل 
الزمن املاضي ليس علة سلبية أو إجيابية، لكن املهم أن ال يكون ذلك بقصٍد  - بارك اهللا فيك  -هو  :خ الشي

  .فإذا كان من نسيان أو نوم وكما نعلم من قول الرسول عليه السالم 
  


